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V/vhướng dẫn công khaibổ sung danh 
mục thủ tục hành thuộc lĩnh Tài nguyên 

và  Môi trường

     Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày 05/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và 
Môi trường.

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung: Chi tiết 
có Phụ lục I đính kèm, gồm 10 thủ tục hành chính (09 thủ tục hành chính cấp 
tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện). Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành 
chính được ban hành tại Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 
2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường.

2. Phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (09 quy trình 
nội bộ cấp tỉnh, 01 quy trình nội bộ cấp huyện) thuộc phạm vi, chức năng, quản lý 
của Sở Tài nguyên vàMôi trường. Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.

3. Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ: Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm, bãi bỏ 09 thủ tục hành chính (07 
thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện và 01 thủ tục hành 
chính cấp xã) đã được công bố tại Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 
năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ 09 quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính (07 quy trình cấp tỉnh, 01 quy trình cấp huyện, 01 
quy trình cấp xã) đã được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 24 
tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên 
và Môi trường..
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Nội dung Quyết định số 1333/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã được Uỷ ban 
nhân dân huyện Ninh Giang đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện tại 
địa chỉ http://ninhgiang.haiduong.gov.vn.

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các phòng ban chuyên môn thuộc 
huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và 
thực hiện./.
Nơi nhận:                                                   
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Vạn

http://ninhgiang.haiduong.gov.vn
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